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Ata número dois, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
Beja realizada a vinte e seis de fevereiro do ano dois mil e dezoito;------------ 

 
Pelas dezoito horas, reuniu no Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil, depois de 
previamente convocada a Assembleia Municipal de Beja, presidida por Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, assessorada por Carla de Jesus Pereira Barriga, 1ª Secretária, e José 
Álvaro Guerreiro Pereira, 2º Secretário.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Verificando-se a existência de quórum a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, iniciou a 
sessão dando conhecimento dos pedidos de substituição dos eleitos, João Mário Lopes Sardica 
e André Filipe Modesto Pires, pelas cidadãs a seguir na lista de candidatos pelo Partido 
Socialista à Assembleia Municipal, Maria Helena Neves Barbosa e Bárbara da Conceição Rala 
Esparteiro, do eleito, Pedro Miguel Vigon Manso Frazão, pelo cidadão a seguir na lista de 
candidatos pela Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal, Jorge Eduardo Simão 
Caeiro, bem como da Presidente da União de Freguesias de Stª Vitória e Mombeja (Julieta de 

Fátima Camões dos Santos Romão), pelo seu substituto legal, Joaquim Anacleto Raposo Ramos, 
nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.---------------------
Propôs em seguida a inclusão de um assunto na ordem de trabalhos, solicitado pelo Bloco de 
Esquerda e pelo Movimento Por São Matias Com Todos, abrigo do número 3 do art.º 15º do 
Regimento da Assembleia Municipal de Beja, designadamente a Proposta de calendarização de 
atividades preparatória do orçamento participativo, que constituirá o ponto 3.11.------------------ 

 
Estiveram presentes os(as) Senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, João Manuel Ildefonso Dias, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, Susana Helena Bastos Correia da Fonseca, Maria Helena Neves Barbosa, Afonso 
Henrique Rabaçal, Manuel Joaquim Góis Custódio, Fernanda Maria dos Santos Pereira, Ana 
Paula Madeira da Silva Delgado, Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução, 
Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, Miguel Machado Quaresma, Antónia Luísa Ferro da 
Silva, Jorge Eduardo Simão Caeiro, Cristina Maria da Trindade Ferreira Barata, Gina Alice 
Esteves Quental Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, Silvestre do Calvário Troncão como 
Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel Ramires Morais Besugo como 
Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Maria Lucília Pereira Simão Rosa como 
Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Jorge Miguel Raposo da Mata como 
Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Luís Miguel da Silva Gaspar 
como Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, Leonel de Jesus Rato Sousa 
como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Carlos Manuel Castilho Casimiro como 
Presidente da União de Freguesias de Albernoa e Trindade, António Mestre da Silva Ramos 
como Presidente da União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, Jorge 
Manuel Marques Parente como Presidente da União das Freguesias de Beja de Santiago Maior 
e São João Baptista, Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União das Freguesias de 
Salvada e Quintos, Joaquim Anacleto Raposo Ramos como substituto da Presidente da União 
das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e José Joaquim Paulino Galhana como Presidente 
da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.----------------------------------------------------------
Constatou-se a falta da eleita Maria Manuel Candeias Coelho, falta que lhe foi relevada por ter 
sido considerada justificada.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram também presentes o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, 
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Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

1. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
A munícipe Áurea Dâmaso questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja 
relativamente ao porquê do Festival Santa Maria Summer Fest não se realizar este ano.---------- 
 
O munícipe Florival Baiôa deu conhecimento das ações que o Movimento Beja Merece Mais 
está a desenvolver uma vez que considera que a Assembleia Municipal merece 
esclarecimentos uma vez que faz parte integrante do Concelho e da Região.-------------------------
Neste momento está agendado uma reunião com a Presidência da República e aguardam uma 
data para reunir também com o Primeiro-Ministro.----------------------------------------------------------
Entretanto reuniram com a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, sobre os 4 
objetos da intervenção social do Movimento, onde a disponibilidade foi total.-----------------------
Por outro lado, é lançada hoje uma petição online e uma física por considerarem que esta é 
uma forma mais mobilizadora dos cidadãos no que respeita a assinar em papel do que apenas 
online. A última petição feita em Beja resultou na entrega à Assembleia da República de 
18.000 assinaturas, esperando-se que desta vez hajam mais.----------------------------------------------
Está também uma comissão já preparada para ir a Lisboa, dia 10 de maio, quinta-feira da 
ascensão, porque é feriado em vários concelhos do Distrito de Beja e culturalmente 
importante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considera que a Região só se pode fazer ouvir no Governo, porque é este que decide em 
relação à modernização da linha de caminho-de-ferro, conclusão da A26 e IP8, melhor saúde e 
a uma intervenção com outro olhar sobre o Aeroporto de Beja, se todos falarem a uma só voz 
porque todos querem a mesma coisa e aquilo que esta Assembleia pode proporcionar é que 
todas as Juntas e Uniões de Freguesia e a própria Câmara façam parte, divulguem e consigam 
receber assinaturas da petição.------------------------------------------------------------------------------------
Considera também, ao contrário daquilo que se pensa, que as redes sociais tal como as 
petições não são devidamente ouvidas, mas não se esquece, quando foram recebidos em 2011 
pelo Dr. Jaime Gama que lhes pediu as 4.000 assinaturas e recebeu 18.000, portanto de facto 
têm peso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considera também que, nesta altura, estão reunidas as condições políticas e não só, para se 
recolherem ainda mais assinaturas. Se não houver um papel interventor e decisivo das pessoas 
e instituições que representam, tem muitas dúvidas que esta luta e desejos que temos em 
termos regionais possam ter sucesso, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias referiu que esperou por esta Assembleia Municipal para saber se de 
facto já teria sido possível desfazer o “entorse democrático” que este órgão mantém há 
muitos anos, nomeadamente esta situação caricata do Período de Intervenção do Público ser 
no início das sessões. Não quer acreditar que isto seja uma forma subtil de evitar que as 
pessoas se pronunciem sobre o conteúdo daquilo que é discutido aqui. Não conhece nenhuma 
situação paralela à que se verifica na Assembleia Municipal de Beja quando, do ponto de vista 
democrático, os cidadãos que aqui estão se deveriam poder pronunciar sobre aquilo que aqui 
é discutido e aprovado, pelo que solicitou que houvesse o bom senso de colocar essa 
possibilidade, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, relativamente à 
intervenção do munícipe Carlos Dias, informou que de acordo com o Regimento, a intervenção 
do público está prevista para o início das sessões porque, da experiência vivida 
nomeadamente noutros mandatos, onde este período era no final, sempre se verificou que 
devido às reuniões serem prolongadas, as pessoas não conseguiam ficar até ao fim, daí ter-se 
decidido alterar esta situação.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo Arsénio, acrescentou, uma vez que durante 
20 anos esteve do outro lado da mesa, que durante muitos anos as sessões da Assembleia 
Municipal começavam às 21.00 horas e quando terminava a ordem de trabalhos chegava a ser 
00:30h 01:00h, isto acontecia de forma recorrente, pelo que se entendeu que o Período de 
Intervenção do Público deveria ser no início dos trabalhos. Entretanto o horário foi alterado, o 
início das sessões passou para as 18:00h e naturalmente compete à Assembleia Municipal 
decidir se vale a pena empurrar novamente este ponto para o fim das sessões.--------
Agradeceu o esclarecimento prestado pelo munícipe Florival Baiôa e referiu que, do ponto de 
vista logístico, auxiliar o Movimento Beja Merece Mais, divulgando através de plataformas a 
receção de assinaturas não trará grandes dificuldades para a Câmara Municipal de Beja.---------
Relativamente ao Festival Santa Maria Summer Fest e à sua não realização este ano julga que é 
uma questão a colocar à direção da Culturmais e não à Câmara Municipal que se empenhou 
em encontrar uma solução razoável para o Festival e suportável financeiramente, justa para os 
munícipes e para outras associações que organizam festivais de características semelhantes, e 
portanto, só a entidade é que poderá responder ao porquê de ter interrompido a realização do 
mesmo. É algo que não o surpreende porque desde o dia da tomada de posse que têm sido 
“bombardeados” com emails institucionais e particulares pela direção da Culturmais para que 
rapidamente se tomasse uma posição. Logo no dia 02 de outubro recebeu emails com as mais 
diversas afirmações dizendo e citou: “…isto porque no passado dia 01 de outubro, embora na 
incerteza, tínhamos pelo menos a garantia que era interesse pelo menos do anterior 
Presidente e executivo a continuidade do Festival, razão pela qual lhe apresentamos uma 
proposta logo em agosto … sinceramente as minhas expetativas são quase nulas até porque 
tenho a certeza que não nos apoiarão e tenho de saber se de facto assim irá acontecer. 
Posteriormente em função da resposta anunciarei publicamente, sem que deixe de falar antes 
com duas autarquias que já mostraram interesse em apoiar eventos nos respetivos 
concelhos…”, portanto, logo no dia 02 de outubro, sem ter falado com o executivo, já punha a 
possibilidade de não realizar o Festival e mudá-lo para outros municípios. No dia 03 de 
outubro, outro email: “Se nada mudar nos próximos dias, não só o Festival cairá como a 
própria associação cessará a sua atividade e será dissolvida porque tudo o que fazia era com o 
objetivo de angariar fundos para o nosso maior evento que era o festival.”. Referiu que 
quando este executivo começou a fazer reuniões, uma das primeiras a ser atendida foi a 
Culturmais que apresentou um caderno de encargos dizendo o seguinte: “A Culturmais aceita 
trabalhar nos seguintes moldes…”, ou seja, impunha à Câmara as condições nas quais aceitaria 
trabalhar. Na parte do financiamento, diziam que a autarquia deveria financiar o Festival em 
45% num valor equivalente a 50.160,00 € e se fossem dados um conjunto de espetáculos no 
Pax-Júlia e lhes fosse arranjado um bar para explorarem, a associação poderia depois devolver 
20.000,00 € suportando a Câmara Municipal um máximo de 30.160,00 €, o que considera 
absolutamente extraordinário e leva às seguintes questões. Olhando para outras iniciativas do 
Concelho, qual a entidade que teve 30.000,00 € de apoio? Ou 50.000,00 €? Ou como é que se 
quer que a Câmara Municipal funcione? A Câmara Municipal não é propriamente uma 
instituição de crédito, a Câmara Municipal apoia e não quer retorno a não ser que haja 
financiamento para esse efeito. Fica também surpreendido que a Culturmais que não 
consegue organizar o Festival, em 2015 recebeu da Câmara Municipal de Beja 1.743,00 € e 
organizou o Festival, em 2016 recebeu 2.900,00 € e organizou o Festival, em 2017 recebeu 
900,00 € de apoio regular, 1.717,00 € de uma requisição externa e 17.500,00 € de apoio 
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pontual ao Festival mais, organizaram dois espetáculos no Pax-Júlia, no dia 20 de janeiro os 
UHF e no dia 23 de janeiro Herman José em que as despesas de catering, refeições e Sociedade 
Portuguesa de Autores foram pagas pela Câmara Municipal de Beja, num valor total de 
1.224,00 €, portanto a Culturmais teve de apoio direto e indireto da Câmara Municipal de Beja 
em 2017, ano de eleições curiosamente, 21.341,00 €. Isto é justo, perguntou. O Festival 
Internacional de Teatro Amador recebe 10.000,00 €, o Festival Terras Sem Sombra recebe 
9.000,00 €, a Festa do Azulejo, iniciativa absolutamente diferenciadora na qual o executivo irá 
apostar nos próximos 4 anos, recebe 10.000,00 €, o Festival de Bandas organizado pela 
Arruaça – Associação Juvenil, recebeu 1.250,00 € em dezembro, e disse, o António Revez, o 
José António Falcão, o Florival Baiôa ou a Direção da Arruaça podem ser suspeitos de tudo mas 
há uma coisa que não são, não o apoiaram e não são do PS, portanto não estão aqui por cores 
políticas, apoiam aquilo que consideram justo e nos valores que entendem justos. Confirmou 
ser verdade que quando falou com o Presidente da Culturmais na primeira vez, foram 
disponibilizados 17.500,00 € ao que ele respondeu no dia seguinte e citou: “Paulo tu acabas de 
matar o Festival, nós desistimos, vamos mudar o Festival para Évora ou para Santiago do 
Cacém, até à próxima.” Certo é que passados 15 dias apresentou uma proposta remodelada 
em que os custos do festival baixavam de 125.000,00 € para 50.000,00 € e em que os dias 
passavam de 3 para 2, portanto se a Associação teve o direito de rever o Festival a Câmara 
Municipal também tem o direito de rever a sua proposta e depois de analisado o que as outras 
associações recebem, entenderam baixar a proposta de 17.5000,00 € para 10.000,00 € o que 
ainda assim seria o segundo maior apoio de sempre ao Festival com a reposição dos anos 
anteriores do apoio regular. Enumerou tudo o que se propuseram dar à Associação Culturmais 
para continuar a organizar o Festival este ano nomeadamente: 1.900,00 € de apoio regular; 2 
espetáculos no Pax-Júlia Teatro Municipal; Parque de Feiras e Exposições de Beja gratuito; 
parque de campismo gratuito para os festivaleiros; 1 transporte Lisboa-Beja e vice-versa para 
ir buscar bandas ao aeroporto; flyers para divulgação do Festival, cedência de 1 palco, 
cedência de redes, cedência de energia elétrica, cedência de pontos de água e apoio de 
10.000,00 € que manteriam durante 4 anos. Foi isto tudo que a Associação recusou e é por isto 
tudo que o Festival não se realiza. A Câmara Municipal é constituída por pessoas responsáveis 
e por pessoa sérias, até agora tem havido uma verdade que tem passado nas redes sociais e na 
comunicação social, a Assembleia Municipal é o sítio exato para dizerem da sua verdade, 
justiça e posições, portanto se o Festival acabou em Beja, lamentam porque gostariam que o 
mesmo continuasse embora não seja estratégico para a cidade, mas essa questão terá de ser 
colocada à Direção da Culturmais. Acrescentou que é inaceitável a pressão que tem sido 
exercida sobre a Câmara Municipal de Beja e sobre o Presidente da Câmara, que tem sido mal 
tratado pelo Presidente desta Associação mas ainda assim mantiveram a postura, respeito e 
fizeram aquilo que tinham a fazer, não se responsabilizando por posições de outras entidades 
externas à Câmara Municipal de Beja, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

2. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Apreciação e votação das atas nos 7/2017 e 1/2018;---------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração as atas nos 7/2017 e 1/2018, relativas às sessões, ordinária da 
Assembleia Municipal realizada em 22 de novembro de 2017 e extraordinária realizada em 16 
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de janeiro de 2018, respetivamente, as quais foram previamente distribuídas por todos os 
eleitos e de seguida, aprovadas por unanimidade.----------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) apresentou a seguinte Saudação – Dia Internacional da 
Mulher:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“O Dia Internacional da Mulher marca simbolicamente a longa luta das mulheres pela 
igualdade de direitos, pela sua emancipação, pela afirmação de que mulheres e homens são 
iguais na construção de uma sociedade mais justa e solidária. É certo que tanto já foi 
conquistado e tanto que ainda falta por conquistar. A história, até aos dias de hoje, já todos a 
conhecem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A desigualdade subsiste no nosso país. Ainda não valorizamos em pleno o papel da mulher na 
sociedade e as suas competências. São elas as principais vítimas de assédio no local de 
trabalho e de violência doméstica. São elas que mais trabalham e menos recebem. São elas 
que têm menos oportunidades de sucesso nas carreiras e menos acesso a cargos de poder e de 
decisão. São elas que mais sofrem com a precariedade e com o desemprego. São elas que 
tantas vezes, depois de um dia de trabalho, continuam o trabalho doméstico, em casa e com 
os filhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda assim e felizmente, o mundo mantêm-se em mudança … Aos poucos vamos assistindo a 
uma crescente preocupação de todos na promoção de políticas de igualdade de género, que 
promova uma efetiva conciliação da vida pessoal, profissional e familiar.------------------------------
Que todos tenham em mente o que é necessário ainda fazer para uma conquista plena de 
direitos e deveres das mulheres, em todas as áreas onde as mulheres são chamadas a 
participar, pois não tenhamos dúvidas que o mundo laboral, politico e familiar precisa das 
mulheres e também dos homens, na justa medida, de igual forma.--------------------------------------
A Assembleia Municipal de Beja, reunida na sua sessão de 26 de fevereiro de 2018 saúda todas 
as mulheres, as do concelho de Beja em particular, apelando à sua cada vez mais interventiva 
participação na vida pública, sendo esta Assembleia Municipal particularmente feliz pela sua 
constituição, onde pela primeira vez na história tem uma mulher a presidi-la e onde quase 
todos os grupos políticos aqui representados têm uma mulher a coordená-los, formulando 
votos de que possam manter a coragem e a persistência para continuar a luta pela paridade, 
pela sua dignidade, pela igualdade de oportunidades e pelos direitos plenos que lhes devem 
ser reconhecidos em todas as matérias.”, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou o seguinte Voto de Pesar:---------------------------------------------
“A Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão ordinária a 26 de fevereiro de 2018, 
lamenta o falecimento do Exmº Senhor Carlos Silva e Sousa, Presidente da Câmara Municipal 
de Albufeira e apresenta profundas e sentidas condolências à família e aos munícipes de 
Albufeira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enaltecemos o longo serviço autárquico prestado ao Município de Albufeira como Vereador, 
Presidente da Assembleia Municipal, durante 3 mandatos, e atualmente como Presidente da 
Câmara reeleito nas últimas eleições autárquicas.------------------------------------------------------------
Caso seja aprovado o teor deste voto de pesar deve ser enviado à família, Câmara Municipal 
de Albufeira e Assembleia Municipal de Albufeira.”, disse.------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Voto de Pesar, aprovado por unanimidade.----------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Moção – Processo extraordinário de 
regularização de todos os vínculos precários do Município:-----------------------------------------------
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“A precarização do trabalho tem sido uma marca da degradação das relações laborais nos 
últimos anos. Não apenas no setor privado, mas também no Estado, disseminaram-se 
múltiplas modalidades de emprego precário e multiplicaram-se vínculos não permanentes, 
falsas prestações de serviço, utilização de estágios para preencher necessidades permanentes, 
formas de intermediação laboral precarizadoras, o recurso a programas ocupacionais para 
preencher, com um custo muito reduzido, verdadeiras necessidades permanentes dos 
serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Também nas autarquias foi assim. O artigo 19º da Lei do Orçamento do Estado para 2016 
determinou a realização de Levantamento dos instrumentos de contratação de natureza 
temporária na Administração Pública. O Relatório sobre esse Levantamento foi divulgado a 31 
de janeiro de 2017, revelando a dimensão desta realidade. No que diz respeito à 
Administração Local e ao Setor Empresarial Local foram identificados, à data de 30 de junho de 
2016, 12.738 trabalhadores enquadrados por Contratos Emprego Inserção e Contratos 
Emprego Inserção+, 1.048 estagiários enquadrados pelo regime jurídico do programa de 
estágios profissionais na administração local (PEPAL) que consta do Decreto-Lei nº 166/2014, 
de 06 de novembro, 5.772 prestadores de serviços (os designados recibos verdes), 4.532 
contratos a termo resolutivo na Administração Local e 2.149 no setor empresarial local.----------
Com o referido Relatório estabeleceu-se também que a Direção-Geral da Administração Local 
(DGAL) deveria proceder a um levantamento junto das autarquias locais, até 31 de outubro de 
2017, das funções desempenhadas ao abrigo dos instrumentos de contratação a que se referia 
o mencionado documento.------------------------------------------------------------------------------------------
Em dezembro de 2017, foram conhecidos os dados reportados à DGAL, nos quais os 
organismos da administração local reconheciam haver 15.758 trabalhadores precários a 
assegurar funções permanentes, dos quais cerca de metade (46,6%) são desempregados com 
contratos financiados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O número - 
indicado pelas câmaras, juntas de freguesia, empresas locais, serviços municipalizados e 
entidades intermunicipais - representa 14% do total de trabalhadores do sector local.-------------
O Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública 
(PREVPAP) é, mais do que uma oportunidade, um repto para que finalmente sejam respeitados 
os direitos mais elementares dos trabalhadores que garantem os serviços públicos. Todos os 
organismos públicos, na Administração Central ou Local, são chamados a cumprir a lei, 
regularizando as situações de precariedade.--------------------------------------------------------------------
A Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, prevê os procedimentos do processo de regularização 
e integração dos trabalhadores precários do Estado, em que se incluem as autarquias locais e 
os seus diversos organismos: Câmaras Municipais, Serviços Municipalizados, Entidades 
Intermunicipais, Empresas Locais, Juntas de Freguesia.------------------------------------------------------
Ora, tendo esta Câmara Municipal respondido, em outubro passado, ao inquérito realizado 
pela parte da Direção-Geral da Administração Local, trata-se agora de concretizar a 
regularização de todas essas situações, dando cumprimento a um objetivo da maior 
importância: o restabelecimento da normalidade no que às relações laborais no setor público 
diz respeito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida a 26 de fevereiro de 2018, delibera 
recomendar à Câmara Municipal de Beja:-----------------------------------------------------------------------
1) A divulgação, num prazo máximo de 3 dias, dos dados remetidos pela Câmara Municipal à 
Direção Geral da Administração Local relativos à existência de vínculos precários na autarquia, 
discriminando o tipo de vínculo, a categoria profissional e as funções desempenhadas;-----------
2) A implementação de um processo de regularização de todos os vínculos precários existentes 
na autarquia, recorrendo aos mecanismos previstos no PREVPAP e conforme previsto no nº 3 
do artigo 2º da Lei nº 112/2017;-----------------------------------------------------------------------------------
3) Na execução do processo de regularização, deve a Câmara prever, conforme previsto no nº 
5 do artigo 3º daquele diploma:------------------------------------------------------------------------------------
a) Uma fase para apresentação de requerimentos pelos interessados, aberto a todos os 
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trabalhadores com vínculos precários, com vista a requerer a sua inclusão no processo;----------
b) A definição de uma comissão paritária, composta por representantes da Câmara Municipal e 
dos trabalhadores, com a missão de avaliar as situações a regularizar. Esta comissão deve 
debruçar-se sobre os casos que resultam da apresentação de requerimento e outros que 
sejam sinalizados por algum dos seus membros;--------------------------------------------------------------
c) Um prazo máximo de 2 meses para análise dos processos e abertura dos procedimentos 
concursais que possam ter lugar;----------------------------------------------------------------------------------
4) Até à conclusão do processo de regularização, travar o despedimento de todos os 
trabalhadores em situação de precariedade, renovando ou impedindo a cessação de qualquer 
vínculo não permanente e que possa ser apreciado para regularização.”, disse.---------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento que a informação que a 
Câmara Municipal de Beja carregou na base de dados da DGAL para efeitos de regularização de 
trabalhadores que tenham prestado serviço entre 01 de janeiro e 04 de maio de 2017, não 
continha nenhum trabalhador precário, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) congratulou-se com o facto de não haver nenhum trabalhador 
precário e espera que situações destas nunca venham a acontecer pelo que entende que será 
de retirar a respetiva Moção, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu que a posição da CDU e do PCP relativamente a esta matéria e 
aquilo que defendem no combate à precariedade, seja no setor público ou privado, é que um 
posto de trabalho permanente deve ser acompanhado de um contrato de trabalho efetivo. 
Estavam com bastantes dúvidas sobre o enunciado desta Moção, nomeadamente no que tem 
a ver com as normas gravosas do Código de Trabalho que não foram solucionadas através do 
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública 
(PREVPAP), sabendo-se a precariedade vivida nos órgãos públicos e privados deste país, disse.-- 
 
A eleita Cristina Barata (CDU) apresentou a seguinte Moção – Dia Internacional da Mulher - 
Um dia incontornável no caminho de uma sociedade justa, livre de desigualdades e 
discriminações:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
“O Dia Internacional da Mulher está historicamente ligado à luta das mulheres trabalhadoras 
pela sua emancipação política, económica e social.-----------------------------------------------------------
Em 1910, reunidas em Copenhaga, 100 mulheres de 17 países estabeleceram 
um dia internacional de luta das mulheres. Um dia, para lutar pelas reivindicações laborais e 
para defender os direitos políticos das mulheres. Em todos os anos que se seguiram, milhares 
de mulheres prestaram e prestam homenagem a todas aquelas que através da luta contra a 
exploração, miséria e discriminação, procuraram e procuram as mais justas aspirações pelos 
seus direitos próprios.------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Portugal, com a Revolução de Abril de 1974, conquistou-se a liberdade e alcançaram-se 
direitos e garantias fundamentais para as mulheres.---------------------------------------------------------
Mas é preciso continuar a apoiar a luta das mulheres por empregos de qualidade, direitos e 
igualdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nestes últimos anos, tem-se realizado um caminho de recuperação de direitos de grande 
significado para as mulheres: a reposição do horário de trabalho das 35 horas semanais na 
Administração Pública, o aumento do salário mínimo nacional, o direito das mulheres à 
interrupção voluntária da gravidez sem pressões nem condicionamentos.-----------------------------
É um caminho de avanços que importa consolidar.-----------------------------------------------------------
Exigindo o direito ao trabalho com direitos, à valorização do seu estatuto socioprofissional e de 
progressão na profissão, ao direito a ter tempo para trabalhar e para descansar, ter tempo 
para a família, participar na vida social, política, cultural e desportiva.----------------------------------
O Poder Local tem tido um papel importante na promoção dos direitos das mulheres, da 
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valorização da sua participação como parte integrante da história das regiões que, com a sua 
determinação, coragem e confiança no futuro têm ajudado a desenvolver. Deste modo 
importa continuar a comemorar o Dia Internacional da Mulher como forma de honrar todas e 
todos os que lutam por uma sociedade justa, livre de desigualdades e de discriminações, 
ancoradas nos valores de Abril e nos princípios e direitos consagrados na Constituição da 
República Portuguesa.------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Beja, reunida a 26 de Fevereiro de 2018, delibera:-----------------------
Saudar todas as mulheres, em especial as mulheres do Concelho de Beja, apelando à 
celebração do Dia Internacional da Mulher, não só como uma jornada de comemoração, mas 
também de luta e defesa pelos seus direitos.-------------------------------------------------------------------
Sendo aprovada a presente Moção, deverá ser dado dela conhecimento ao Primeiro-Ministro, 
ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à Ministra da Presidência e da 
Modernização Administrativa, às Presidentes da Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género e da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e à Comunicação Social.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção, aprovado por maioria com uma abstenção (bancada do PSD).- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) apresentou a seguinte Moção – Em defesa da gestão pública 
da água e da autonomia de cada Município:-------------------------------------------------------------------
“A situação em que se encontram os sistemas de águas e saneamento na região exige a 
realização de investimentos em especial a nível da renovação e reabilitação das redes e a 
tomada de medidas para a melhoria da eficiência hídrica.--------------------------------------------------
Relevando as obras que estão a ser realizadas em alta, embora registando os seus atrasos, 
torna-se agora necessário que o governo disponibilize, através dos fundos comunitários, os 
meios financeiros para que cada um dos municípios possa realizar os seus investimentos.--------
Foi publicada, no dia 19 de fevereiro, a Resolução da Assembleia da República nº 51/2018 que 
“recomenda ao Governo que assegure o acesso de todos os municípios sem restrições aos 
fundos comunitários para investimentos no ciclo urbano da água, (...) através”, entre outros, 
“do reforço do financiamento do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos; (...) que financie a título de fundo perdido as seguintes tipologias de operação: a) 
controlo e redução de perdas nos sistemas de distribuição e adução de água em baixa; b) 
renovação de redes de abastecimento de água em baixa, com a substituição de material de 
condutas de água que não garantam a sua função, ou que provoquem riscos para a saúde 
humana; (...) d) reabilitação dos sistemas de drenagem de águas (...).”---------------------------------
Sobre este tema refira-se que em 2017 a AMGAP (Associação de Municípios para a Gestão da Água 

Pública no Alentejo) promoveu a realização de um “Estudo de Diagnóstico e Caraterização das 
Entidades Gestoras e das Redes de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 
Residuais em Baixa dos Municípios da AMGAP”, cujo relatório final, bem como documentos 
complementares (por exemplo, Ficha Técnica e EVEF – Estudos de Viabilidade Económica e Financeira, 

específicos, para cada Município) foram disponibilizados aos 20 municípios, tendo-se realizado 
em Grândola um Seminário para apresentação e discussão das conclusões.---------------------------
No ponto 7. Ações a realizar, do referido estudo, foram identificadas ações de carácter geral e 
de carácter específico, que constituem um importante instrumento de atuação neste setor. 
Consideramos que o importante é concretizar o definido no aludido estudo, que aponta a 
possibilidade de parcerias colaborativas de geometria variável, sem que tal implique a 
alienação da gestão por cada um dos municípios e a criação de uma nova entidade gestora 
quaisquer que sejam as suas caraterísticas.---------------------------------------------------------------------
Tendo em conta o exposto, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em Assembleia Ordinária 
a 26 de fevereiro, defendendo o princípio da gestão pública da água e da autonomia de cada 
município, recomenda à Câmara Municipal que:--------------------------------------------------------------
1. Reclame junto do governo o cumprimento da Resolução aprovada pela Assembleia da 
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República;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Diligencie a aplicação das conclusões do estudo promovido pela AMGAP;---------------------------
3. Assegure que manterá a gestão do sistema de água e saneamento em baixa sob a sua 
responsabilidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo aprovada a presente Moção, deverá ser dela dado conhecimento à Comunicação 
Social.”, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção, aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
O eleito Abílio Teixeira (CDU) apresentou a seguinte Moção:----------------------------------------------
“Considerando que os correios, além de um serviço público essencial, são um instrumento 
insubstituível para a coesão social, económica e territorial do nosso país.-----------------------------
Considerando que ao estado cabe a responsabilidade de garantir que os serviços postais são 
assegurados em condições de igualdade a todos os cidadãos.---------------------------------------------
Considerando que, mais do que uma empresa cujo objetivo é gerar lucros e dividendos, os 
Correios devem ser o garante de um serviço público que efetivamente sirva as populações e 
contribua para o desenvolvimento da economia e do país, com uma gestão que não só vise o 
seu equilíbrio económico-financeiro como, também, o investimento na melhoria da qualidade 
dos serviços prestados.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que temos vindo a assistir a um processo precisamente inverso, com a 
progressiva degradação da qualidade desses serviços.-------------------------------------------------------
Considerando que os Correios constituem uma instituição com mais de 5 séculos de história e 
que, ao longo desse período, asseguraram a prestação do serviço postal de forma a granjear o 
apreço e o reconhecimento da generalidade da sociedade portuguesa.--------------------------------
Considerando que a atual situação tem vindo a pôr em causa, cada vez mais, os princípios 
enumerados nos considerandos anteriores, demonstrando cada vez mais claramente a 
incompatibilidade entre os objetivos de lucro perseguidos pela administração dos CTT e o 
papel estratégico de serviço público que esta instituição deveria assumir como seu objetivo 
principal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando as preocupações demonstradas por amplos setores da sociedade portuguesa 
relativamente a esta questão, agravadas pelas notícias veiculadas no início deste ano de novos 
encerramentos, entre os quais o possível encerramento de um dos postos de atendimento ao 
público na cidade de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão ordinária no dia 26 de fevereiro, delibera o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigir do Governo uma atuação firme no sentido de assegurar o controlo público dos CTT e a 
tomada das medidas indispensáveis para garantir a efetiva prestação de um serviço postal 
universal de qualidade e ao serviço das populações.---------------------------------------------------------
Sendo aprovada a presente Moção, deverá ser dado dela conhecimento ao Primeiro-Ministro e 
aos órgãos de Comunicação Social.”, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção, aprovado por maioria com uma abstenção (bancada do PSD).- 
 
O eleito Afonso Henriques (CDU) apresentou a seguinte Moção:------------------------------------------
“Considerando o aumento de afetações ao Património Arqueológico que continuam a ocorrer, 
em número cada vez maior, na nossa região, afetações essas que decorrem, na sua maior 
parte, da implementação de grandes projetos agrícolas na área de regadio de Alqueva, e que a 
comunicação social tem vindo amplamente a divulgar.------------------------------------------------------
Considerando que essas afetações decorrem, em parte, da falta de meios humanos e 
financeiros que permitam uma eficaz fiscalização deste vasto território.-------------------------------
Considerando que essas afetações decorrem, também, da inexistência de mecanismos que 
permitam avaliar atempadamente os impactes desses projetos sobre o património.---------------
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Considerando, ainda, que a legislação existente, nomeadamente a Lei nº 107/2001, que 
estabelece as Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural, 
apresenta insuficiências e nunca viu publicada a respetiva legislação de desenvolvimento, o 
que impede a aplicação de algumas das medidas aí contempladas.--------------------------------------
Considerando que se torna cada vez mais imperativo tomar medidas urgentes que permitam 
inverter esta situação.------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão ordinária no dia 26 de fevereiro, delibera o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Exigir uma efetiva articulação entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural que permita a avaliação destes projetos agrícolas e a 
definição atempada de medidas de minimização dos impactes dos mesmos sobre o Património 
Arqueológico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Alertar para a necessidade de promoção, numa atuação articulada entre o Ministério da 
Cultura e o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, de ações de 
sensibilização sobre as questões patrimoniais dirigidas aos agricultores da região.------------------
3. Alertar o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas e o Ministro-Adjunto para a 
necessidade cada vez mais imperativa de que os Planos Diretores Municipais passem a 
contemplar medidas cautelares eficazes tendentes à proteção do Património Arqueológico, no 
caso presente através da intervenção da CCDR Alentejo.----------------------------------------------------
4. Alertar o Governo para a necessidade urgente de dotar o Ministério da Cultura dos meios 
humanos e materiais que permitam uma eficaz fiscalização do território.------------------------------
5. Exigir a urgente revisão da Lei de Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do 
Património Cultural e a publicação da respetiva legislação de desenvolvimento.---------------------
6. Recomendar à Câmara Municipal de Beja que envide esforços no sentido de preencher a 
lacuna que constitui a inexistência, neste momento, de um arqueólogo municipal, que poderia 
constituir um inestimável contributo, através de uma atuação de proximidade, para a deteção 
atempada de situações passíveis de afetação do Património Arqueológico e de violações às 
disposições contempladas no Plano Diretor Municipal de Beja.-------------------------------------------
Sendo aprovada a presente Moção, deverá ser dado dela conhecimento ao Presidente da 
Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares representados na Assembleia da 
República, ao Primeiro-Ministro, aos Ministros da Cultura, da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, do Planeamento e das Infraestruturas e ao Ministro-Adjunto e ao 
Presidente da CCDR-Alentejo.”, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) depois de analisada a Moção referiu que a mesma é muito semelhante 
a outra apresentada pelo Bloco de Esquerda e Movimento Por São Matias na sessão de 
novembro à exceção do ponto 4. Não se irão opor mas o teor é em todo igual e as entidades 
para a qual será remetida também, o que não faz muito sentido, disse.-------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu compreender o que a eleita Ana acabou de dizer mas a 
decisão do Grupo CDU apresentar esta Moção não é inocente nem de distração. Tem a ver 
com as recentes notícias que saíram na comunicação social e a continuação de uma situação 
de afetações patrimoniais e por isso pensarem que poderia ser oportuno reforçar a posição 
assumida em novembro passado relativamente a estas questões, disse.------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção, aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) apresentou a seguinte Moção:----------------------------------------------
“Considerando a afronta diária que é feita à dignidade da população e à economia do Baixo 
Alentejo pela inoperante CP, que continuamente insiste em prestar um serviço muito 
deficiente, mantendo em serviço automotoras em muito mau estado e com  mais de 60 anos, 
o que constitui, no mínimo, uma falta de respeito pelo nosso direito a transportes públicos 
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condignos e é atentatório do desenvolvimento e da economia desta região, nomeadamente, 
do distrito de Beja e da cidade de Beja, uma das capitais de distrito do nosso país.------------------
Considerando o facto da eletrificação da linha ferroviária entre Beja e Casa Branca ainda não 
ter sido consumada.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando a continuação dos atrasos quase diários decorrente das avarias constantes do 
material circulante, sendo os utentes obrigados a prosseguir a viagem em autocarros nem 
sempre confortáveis, sendo que os prejuízos que essa atitude acarreta já são demasiado altos. 
A Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão ordinária no dia 26 de fevereiro, delibera o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigir do Governo e dos gestores da CP que sejam céleres na reposição das condições de 
transporte ferroviário justo e digno no que respeita à linha que serve a zona de Beja e a capital 
deste distrito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo aprovada a presente Moção, deverá ser dado dela conhecimento ao Presidente da 
Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares representados na Assembleia da 
República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas e à 
Comunicação Social.”-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ressalvou que também não é a primeira vez que estão a abordar esta questão mas como 
continua a ser uma matéria que parece não ter solução à vista a curto prazo, entenderam que 
não deveria deixá-la cair no esquecimento, disse.------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) disse não ir fazer qualquer observação relativamente ao facto de ser 
um assunto repetido porque esta também é uma preocupação do grupo do PS, ainda há 4 anos 
ela própria com muitas das pessoas que aqui estão, estiverem em Lisboa a entregar um pedido 
desta natureza e portanto irão votar favoravelmente.------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção, aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
Com o 25 de Abril chegou em tempo em que os direitos da vida de um povo finalmente foram 
alcançados. O significado profundo de comemorar o 25 de Abril, 44 anos depois da Revolução, 
é o de que é possível ter uma vida melhor mas infelizmente os seus valores ainda não estão 
repostos. A rutura com uma política de direita, importa mais do que comemorar, cultivar 
reforçar e lutar para que as conquistas de Abril sejam uma realidade do povo português. Bem 
se sabe que atualmente, não tendo uma ditadura idêntica aquela que tivemos antes do 25 de 
Abril, muitas ditaduras encapuçadas se apresentam perante o povo. Importa fazer aqui uma 
pequena resenha histórica. Durante os sucessivos mandatos da CDU, as comemorações do 25 
de Abril no nosso Município, assumiram sempre uma dimensão que honrou a importância 
desta data. Durante os 4 anos do executivo PS só pela intervenção da Assembleia Municipal de 
maioria CDU foi possível preservar essas comemorações. No anterior mandato, em estreita 
colaboração com a Assembleia Municipal, retomaram-se as comemorações com a dignidade e 
respeito que elas merecem. Face ao aproximar da data e porque o atual executivo PS está 
calado, contrariamente até ao que tem vindo a mostrar, nomeadamente o prazer em 
propagandear muitos eventos e iniciativas, não pode deixar de fazer as seguintes questões:-----
Qual vai ser a posição do executivo em relação às comemorações do 25 de Abril?------------------
Em caso afirmativo, qual o formato ou modalidade de comemorações que estão a prever 
realizar e qual a posição do executivo relativamente a quem devem ser as entidades 
organizadoras das comemorações?-------------------------------------------------------------------------------
Visto que desta vez a CDU não tem a sorte de ter a maioria na Assembleia Municipal que possa 
levar a uma comemoração similar há que ocorreu durante o triste mandato do PS, alertar e 
simultaneamente saber, se esta Assembleia está disposta a deixar cair as comemorações do 
dia 25 de Abril se o executivo se excluir delas? disse.-------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara, referiu ter ficado absolutamente chocado com esta 
intervenção do eleito João Dias, pela linguagem, pelo teor, por considerar que não se vive em 
democracia, que estamos em ditaduras encapuçadas, etc.. Apelou à memória e referiu 
novamente que esteve durante 20 anos desse lado da bancada, com vários Presidentes de 
Câmara, Carreira Marques, Francisco Santos, Jorge Pulido Valente e João Rocha e nos anos de 
Carreira Marques e Francisco Santos as comemorações do 25 de Abril foram sempre 
organizadas pela Câmara Municipal. Porque é que as comemorações passaram da Câmara para 
a Assembleia Municipal? Foi porque num determinado ano, do mandato de Jorge Pulido 
Valente, o 25 de Abril coincidiu com a OviBeja que tinha programado espetáculos com grandes 
nomes internacionais e por esta coincidência temporal a Câmara Municipal resolveu, bem ou 
mal, não promover comemorações. Daí entender-se que devia ser a Assembleia Municipal nos 
anos seguintes a promovê-las. Foram organizados Grupos de Trabalho onde estavam 
representadas todas as forças políticas e não fica chocado que este ano volte a ser assim mas 
também disse com toda a fraqueza, os representantes do PS iam às reuniões e o que diziam é 
que davam uma ou outra opinião mas já estava tudo feito.------------------------------------------------
Referiu também que ter maiorias ou minorias na Assembleia Municipal não é uma questão de 
sorte ou de azar, é uma questão de votação ou escolha determinada pelo povo e esta é a 
primeira vez que em 44 anos que a CDU não tem essa maioria e terá de partilhar com todas as 
outras forças políticas essa sorte ou esse azar como o eleito João Dias denominou.-----------------
Relativamente à questão do PS andar a propagandear eventos ou iniciativas, referiu que não é 
um hábito, o PS viu foi nos boletins municipais dos anos anteriores da conclusão do mandato 
de João Rocha, muita propaganda de coisas que não existem ou que têm agora de estar a 
pagar nestas últimas semanas e meses.--------------------------------------------------------------------------
Informou que a Câmara Municipal neste momento tem a planificação das comemorações do 
25 de Abril praticamente concluída e portanto está em condições de reassumir estas 
comemorações. Contudo terá todo o gosto em envolver a Assembleia Municipal, confessando 
que já tinha pensado se deveria trazer ou não aqui o assunto. As comemorações vão ser iguais 
em tudo aos últimos anos, vai haver fogo-de-artifício na Praça da República, um bom 
espetáculo com a artista Ana Bacalhau e as associações terão as tasquinhas. No dia 25 de Abril 
haverá comemorações todo o dia, manhã desportiva no Jardim Público e à tarde grupos 
musicais. Os custos estão estimados em cerca de 35.000,00 € menos 10.000,00 € que o ano 
passado, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu que a CDU congratula-se pelo executivo já ter definido um 
plano para o 25 de Abril porque a preocupação era efetivamente que houvesse uma 
comemoração digna da data.---------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que houve provavelmente uma confusão sobre aquilo que disse na anterior 
intervenção porque não se referiu ao executivo da Câmara com qualquer postura de ditadura 
mas sim aquilo que se assiste hoje em dia, nomeadamente o forte avanço das estruturas de 
capital que o povo sente com as dificuldades no acesso a diversos bens e serviços que se 
perdem em favor do privado, é esta ditadura que se queria referir e não uma ditadura de 
liberdade e igualdade de direitos.---------------------------------------------------------------------------------
Disse também que a linguagem que utilizou não lhe pareceu ser ofensiva para alguém aqui 
presente ou qualquer membro deste e de anteriores executivos. Considera que têm liberdade 
para poder, dentro do respeito institucional, dizer que os preocupava não haver uma 
divulgação relativamente a estas comemorações, foi apenas e só nesse sentido uma vez que 
estas foram bem mais ausentes do que o Senhor Presidente agora disse no mandato de Jorge 
Pulido Valente, porque a população sentiu bastante a total ausência e não sentiu mais porque 
a Assembleia Municipal acabou por assumir essa responsabilidade.-------------------------------------
Também quis dizer que a CDU não veio aqui colocar à consideração uma comemoração 
conjunta ou partilhada entre a Assembleia e a Câmara Municipal, o que se pretende é que as 
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comemorações seja efetivas, portanto não vieram sugerir ou impor qualquer tipo de modelo 
ou formato, esse será da inteira responsabilidade do atual executivo PS.------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara quis ainda dizer que não ficou pessoalmente ofendido com o 
texto debitado há pouco pelo eleito João Dias, ficou apenas surpreendido pela quantidade de 
vezes que usou a palavra ditadura porque não crê que existam assim tantas mas isso depende 
do ponto de vista ideológico e a forma como cada um observa a sociedade e o mundo. Existem 
algumas que muitos até não consideram ditadura como por exemplo a Coreia do Norte.---------
O 25 de Abril irá ter as comemorações que sempre teve, há coisas que vão cair como a Sessão 
Solene da Assembleia Municipal porque consideram que só faz sentido em anos de 
comemoração efetiva e que as pessoas devem estar nas respetivas freguesias na rua e não 
estarem fechadas numa sala a fazer intervenções todas muito interessantes mas sempre muito 
repetitivas e também não haverá cortejo mas sim uma manhã intensa de atividades 
desportivas no Jardim e uma tarde musical, são estas as diferenças do ano passado e como o 
eleito disse e bem são as opções e o modelo do atual executivo, disse.--------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

3. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 
municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão (CDU), Silvestre Troncão, referiu que 
infelizmente aquilo que o trouxe a intervir nesta Assembleia Municipal, são motivos a roçar o 
desrespeito pelo povo de Baleizão uma vez que o mesmo é representado pelo executivo ao 
qual preside e nenhum foi ouvido ou consultado nos mais diferentes problemas com que se 
deparam no dia-a-dia. Passou a descrever os quatro meses em função do atual executivo 
municipal, relativamente aos procedimentos para com a Junta de Freguesia de Baleizão:---------
No dia 06 de dezembro de 2017 e após pelo menos duas situações que o executivo da 
freguesia considerou de ingerência, solicitou uma reunião ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Beja com caráter de urgência e não obteve resposta. Voltou a solicitar a mesma 
reunião no dia 20 de dezembro de 2017 e a resposta que obteve foi que a mesma se iria 
realizar em janeiro, só não dizia de que ano, pois ainda não se realizou.--------------------------------
Ao senhor Diretor da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja o 
procedimento foi o mesmo, ou seja, a reunião solicitada com os moradores da Rua Grande 
nunca aconteceu. 13 buracos, chegaram a ter ruturas em Baleizão abertas, umas a correr 
semanas inteiras e outras reparadas mas por calcetar sendo que algumas ainda lá estão como 
prova. A recolha de lixo acontece fora da hora habitual, sem que qualquer membro do 
executivo tenha sido informado, levando a que os insuficientes contentores, que não lhes são 
fornecidos, se encham, resultando lixo no chão redobrando o trabalho dos funcionários.---------
Como todos sabem, o bom baleizoeiro gosta de receber bem, e a Junta de Freguesia nunca em 
tempo algum recebeu mal, qualquer que seja o executivo municipal e muito o espantou que o 
senhor vereador da Educação, ex-Presidente de uma Junta de Freguesia, fosse a Baleizão e não 
tivesse informado ou convidado alguém do executivo para o acompanhar, procedimento que 
ele provavelmente gostou dos tempos em que foi Presidente de Junta, diferente sim, melhor 
não lhe parece.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senhor vereador, se surgir uma situação para resolver no imediato, tanto a escola como o 
senhor recorrerão certamente à Junta de Freguesia como é normal, uma vez que está no 
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terreno e as parcerias, protocolos e relações institucionais servem para isso mesmo. Em seu 
nome pessoal, do executivo da Junta de Freguesia e do povo de Baleizão, espera que os 
respeitem como sempre o fizeram, frisando que o povo de Baleizão merece mais, disse.---------- 
 
O eleito Manuel Custódio (PS) relativamente ao protocolo estabelecido entre o anterior 
executivo e a Fundação Serralves em 2016 que prevê o pagamento de 100.000,00 € 
distribuídos por quatro anos, perguntou:------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal já pagou 50.000,00 € à Fundação? Fará sentido com as carências que 
existem nas associações e coletividades do concelho estar a pagar-se 25.000,00 €/ano para se 
fazer uma exposição em Beja de meia dúzia de quadros? Estes custos não serão exagerados? 
Haverá possibilidade do atual executivo denunciar o protocolo canalizando essas verbas para 
outras necessidades mais prementes?, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) relativamente ao Relatório da Atividade Municipal considera que 
falta um enquadramento das atividades desenvolvidas ao longo do período em apreço, que 
normalmente surge na introdução do documento, pelo que não conseguem encontrar nele as 
prioridades e opções que presidiram à atuação do executivo nem a orientação que se 
pretende imprimir à referida ação. Trata-se assim, de um simples elencar das atividades 
desenvolvidas pelas diversas divisões e gabinetes da Câmara Municipal o que torna a leitura do 
documento difícil e cansativa. Pensam ainda que o excesso de informação acaba por dificultar 
o enfoque na informação cuja análise e reflexão seria fundamental, correndo assim o risco de 
ficar encoberta pela profusão do de pormenor.---------------------------------------------------------------
Relativamente aos novos projetos, nomeadamente os referidos na página 6 do documento, ou 
outros de cariz semelhante, considera-os positivos, recomendando no entanto que tenham 
sempre em linha de conta as condições de acessibilidade para que possam ser utilizados por 
todos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colocou as seguintes questões:------------------------------------------------------------------------------------
Reabilitação das escolas da Mina da Juliana e de Quintos tem por objetivo, além da 
reabilitação dos edifícios, atribuir-lhe alguma finalidade?---------------------------------------------------
Em que termos será feita a qualificação da mobilidade/melhoria das acessibilidades para 
pessoas com mobilidade reduzida na Praça da República?--------------------------------------------------
A este propósito perguntou que projetos tem a Câmara Municipal de Beja para tornar acessível 
o acesso de todos aos edifícios públicos, tendo em consideração que a utilização destes 
edifícios é não só generalizada mas muitas vezes imprescindível para todos, incluindo pessoas 
com dificuldades de mobilidade, por lá estarem sedeados serviços essenciais.-----------------------
Relativamente à possível utilização de glifosato como herbicida em espaços públicos no 
Concelho de Beja, relembrou que apesar da União Europeia ter prolongado por 5 anos a 
licença de utilização do glifosato, este herbicida foi classificado pela Organização Mundial de 
Saúde como possível causador de cancro nos humanos. Assim, em nome da saúde de todos 
perguntou se o referido herbicida continua a ser utilizado pelos serviços municipais para fazer 
a monda de ervas daninhas.-----------------------------------------------------------------------------------------
Gostaria ainda de ser elucidada par quando se prevê a criação efetiva do Conselho Municipal 
para a Inclusão, manifestando desde já a disponibilidade para integrar qualquer grupo de 
trabalho que proceda à regulamentação do mesmo, disse.------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Junta de Freguesia de Beringel (PS), Vítor Besugo, colocou as seguintes 
questões: O projeto do Outeiro do Circo vai deixar de ser apoiado? Vai haver alguma praia 
fluvial na Barragem dos Cinco Reis?------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Junta de Freguesia de São Matias (PSMCT), Leonel Rato, relativamente ao 
Relatório da Atividade Municipal mais concretamente no que diz respeito à obra de 
pavimentação na Rua Dr. António Covas Lima e Largo da Igreja, referiu que a única intervenção 
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que tem conhecimento aconteceu em abril de 2017.--------------------------------------------------------
Relativamente à proposta de delimitação de ARU em Beringel que considera bastante 
interessante perguntou se é para generalizar pelas restantes freguesias, disse.---------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, lamentou não ter sido ainda possível receber o Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão e está de facto em dívida com duas freguesias 
que já lhe têm pedido sucessivamente para serem recebidas, concretamente Baleizão e Nossa 
Senhora das Neves. No entanto, nestes primeiros quatro meses de mandato ainda só recebeu 
quatro freguesias, nomeadamente Salvada, Cabeça Gorda e as duas urbanas e não há aqui 
qualquer discriminação político-partidária ou de outra natureza. Deram por exemplo 
prioridade à Cabeça Gorda devido ao evento marcante que vai organizar no plano distrital que 
é o Festival da Silarca onde importava acelerar um conjunto de procedimentos relacionados 
com a iniciativa. No dia 28 irão ter uma reunião com as Juntas de Freguesia e a partir daí, 
depois de transmitirem quais as prioridades e planeamento para as freguesias e aquilo que 
pensam fazer neste quadriénio, terá a possibilidade de recebê-las individualmente. Pediu ao 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão que não interprete isso como uma falta 
de respeito porque se não estaria a faltar ao respeito à população das restantes freguesias e 
um Presidente de Câmara não falta ao respeito à sua população. Acrescentou ainda que, 
embora não tenha conseguido falar com ele pelo menos foi aumentado em 5% das 
transferências, promessa que fez durante a campanha eleitoral.-----------------------------------------
Relativamente ao protocolo celebrado com a Fundação Serralves, referiu que o visto do 
Tribunal de Contas que autorizava as transferências chegou no dia 27 ou 28 de outubro. A 
Fundação pediu uma transferência de 50.000,00 € relativa a este ano e ao anterior onde 
pretendia colocar em novembro uma exposição em Beja. Até ao momento não há acordo para 
essa exposição e em bom rigor este executivo não está interessado em cumprir o protocolo. A 
instituição merece todo o respeito mas a exposição proposta para vir em novembro passado 
para a Pousada de São Francisco era de reduzidíssimo interesse e para além dos 25.000,00 € a 
Câmara Municipal teria de suportar as despesas de transporte, seguro e o alojamento e 
alimentação de três trabalhadores durante a sua estadia, ou seja, os 25.000,00 € transformar-
se-iam em cerca de 40.000,00 € em cada um dos anos, portanto há partida este protocolo não 
irá ter sequência e irá ser denunciado.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões colocadas pela eleita Gina Mateus e ao Relatório de Atividades, 
concordou quando diz que o mesmo é cansativo mas este descreve apenas aquilo que a 
Câmara Municipal fez naquele período porque as prioridades estão elencadas nas Grandes 
Opções do Plano e Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Mobilidade referiu que se está a trabalhar fortemente nesta área, tanto nos 
edifícios públicos propriedade da Câmara Municipal, nomeadamente os paços do Concelho, 
Piscina Municipal, Mercado Municipal, etc. como noutros, por exemplo no edifício das 
Finanças sito na Praça da República, que solicitaram o apoio para instalação de uma rampa de 
acesso a pessoas com mobilidade reduzida.--------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Conselho Municipal de Inclusão informou que o mesmo será criado ainda 
durante este ano e espera que a primeira reunião ocorra também ainda durante este ano.------
Relativamente à praia fluvial, o Diário do Alentejo publicou uma notícia a dizer que Beja vai ter 
uma praia fluvial, notícia que está incorreta porque a mesma deveria dizer que Beja poderá vir 
a ter uma praia fluvial. Referiu que a EDIA propôs uma parceria que foi aceite pela Câmara 
Municipal de Beja e identificou-se a Barragem dos Cinco Reis como a mais adequada para que 
uma praia fluvial possa vir a ser uma realidade, ou não, em Beja. Neste momento estão a 
decorrer análises à água até ao mês de setembro e em função dessas análises será 
determinado se existe ou não essa possibilidade. Este projeto será exposto ao Turismo de 
Portugal mas não é uma prioridade para Beja nem para o Concelho, não estava sequer no 
programa eleitoral que apresentaram, a oportunidade surgiu vão ver se a conseguem agarrar 
ou não mas não é líquido que assim seja. Está a ser preparada uma candidatura, se a qualidade 
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da água for aceitável o projeto pode receber um financiamento na ordem dos 90%, ficando os 
restantes 10% a serem divididos pela Câmara Municipal e pela EDIA, ou então, se não houver 
financiamento podem as duas entidades avançar sozinhas. O custo estimado cifra-se nos 
400.000,00 €, isto é, menos do que custou a última RuralBeja e portanto também pode 
suportado pelo Município com recurso à banca ou com meios próprios.-------------------------------
Relativamente à rede viária do Município referiu que de facto a mesma está em muito mau 
estado. Este é um dos aspetos onde a Câmara Municipal tem mais dificuldades de responder 
como gostaria, por isso importa que as Juntas e Uniões de Freguesia façam chegar um 
levantamento dos arruamentos que estão em pior estado para que depois possa haver um 
planeamento interno na Câmara Municipal de Beja para se poder intervir convenientemente e 
não seja chamada quatro meses depois para intervir novamente, como por exemplo na Cabeça 
Gorda que sofreu uma intervenção pela EMAS em alguns arruamentos no último verão ou 
como aconteceu em Albernoa onde a intervenção efetuada pela câmara na entrada da aldeia 
está novamente em muito mau estado.--------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Projeto do Outeiro do Circo informou que o Grupo apresentou uma 
exposição à Câmara Municipal perto do final do ano, solicitando uma resposta até 31 de 
janeiro sobre a possibilidade da continuação do referido projeto. Depois de se debruçarem 
sobre o assunto deram uma resposta a 4 dias do fim do prazo e de facto em termos de 
financiamento e logística era difícil de poder concretizar as condições colocadas. Em primeiro 
lugar por um motivo inultrapassável, ou seja, toda a intervenção se desenvolve na segunda 
quinzena de julho e durante todo o mês de agosto, precisamente a altura do ano onde estão 
mais pessoas de férias dentro da própria Câmara Municipal de Beja. Depois solicitavam 
pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar durante 45 dias para 17 pessoas, com um custo 
estimado em 16.000,00 €, cedência de transporte adequado às características de cada um dos 
sítios, uma equipa de onze pessoas no Outeiro do Circo, outra equipa de sete pessoas noutro 
local, deslocação de duas carrinhas de nove lugares e jipes com motorista, cedência de 
alojamento para equipas técnicas e voluntários durante dezassete dias em residências, apoio 
topográfico, cedência de retroescavadora e manobrador para apoio de trabalhos e abertura e 
selagem de escavações arqueológicas, desmatação prévia de cada um dos sítios a 
intervencionar no primeiro dia de trabalho, etc., portanto isto na altura de julho e agosto é 
muito complicado. As portas não estão fechadas para a equipa do projeto do Outeiro do Circo 
e durante este ano estão abertos para com maior antecedência reverem algumas destas 
condições e poderem responder à altura porque poderia não haver condições para satisfazer 
as solicitações e o projeto ser um falhanço por responsabilidade da autarquia, assim para 
salvaguardar todos preferiam dizer este ano que não esperando que em 2019 o projeto seja 
retomado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à utilidade que a Câmara Municipal está a pensar em dar às escolas de Quintos 
e Mina da Juliana, questão colocada pela eleita Gina Mateus, referiu não ter ainda neste 
momento uma resposta concreta para lhe dar, mas em conjunto com as Juntas de Freguesia 
respetivas irão com certeza dar-lhe o melhor aproveitamento ou através de comodato ou 
através de cedência, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais, referiu que o sentimento que tem por todos os Presidentes de 
Junta é orgulho, respeito e humildade, portanto a situação de neste momento estar noutra 
posição e tornar-se algo que não possa estar “terra a terra” e ouvir os Presidentes de Junta, 
não acontecerá porque sabe aquilo que eles sofrem na pele dia-a-dia junto da comunidade.----
Informou que visitou até ao momento 5 escolas, Baleizão, Albernoa, Penedo Gordo, Cabeça 
Gorda e os Centros Escolares da cidade com os seus diretores e por enquanto não irá chamar 
nenhum Presidente de Junta. Posteriormente sim, irá com eles visitar as escolas. Um dos 
objetivos é levar os diretores, juntamente com ele e com o Senhor Presidente da Câmara para 
sentirem na pele as dificuldades das crianças o que é estar sentado a uma mesa, no inverno, 
com chuva e frio, portanto não é uma questão partidária mas sim uma questão de prioridades 
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e de um trabalho que estão a seguir.-----------------------------------------------------------------------------
O Beja Educa, nestes quatro meses, no âmbito das candidaturas do Portugal 2020, e depois de 
ouvidos os diretores dos dois agrupamentos e os coordenadores da multideficiência e das 
necessidades educativas especiais, foi possível desbloquear e constituir uma equipa 
multidisciplinar e neste momento existem já dois terapeutas da fala, dois animadores, um 
psicólogo clínico e outro educacional, pretendendo-se com isto que todos aqueles que tenham 
mais dificuldades possam ser olhados de outra forma possibilitando-lhes o sucesso e a 
igualdade de oportunidades.----------------------------------------------------------------------------------------
Informou também que o projeto de ensombramento nas escolas, que esteve meses para ser 
resolvido, foi todo redesenhado e reformulado dado ter uma série de características que não 
estavam bem, já foi colocado o primeiro telheiro na Escola Mário Beirão e na Páscoa este 
processo estará concluído, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão (CDU), Silvestre Troncão, referiu que 
não quer naturalmente pensar que seja uma questão política mas se colocou no email com 
carater de urgência naturalmente não o faria de ânimo leve e talvez com um telefonema se 
resolvesse a situação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Agradeceu obviamente o aumento de 5% nas transferências e referiu que os mesmos já têm 
destino.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao vereador Arlindo Morais, perguntou, tendo sido Presidente de Junta não considera 
importante a presença com o vereador do pelouro nas visitas às escolas? Disse que, quase 
todos os problemas que existem nas escolas passam em primeira mão e são resolvidos pelas 
Juntas de Freguesia, daí o seu descontentamento.------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente ao herbicida glifosato, esclareceu que nas duas 
divisões operacionais da Câmara Municipal de Beja, DOAL e DASU, esse produto não é utilizado 
na monda das ervas daninhas. Poderá ter havido algumas situações pontuais de utilização do 
mesmo nalgumas Juntas de Freguesia sobre as quais a autarquia não tem qualquer autoridade 
para determinar o que é ou não utilizado e para além disso pode ter sido utilizado em serviços 
da Proteção Civil em casos muito pontuais mas em relação aos serviços municipais à uma 
orientação para não usar esse herbicida. Informou ainda que está a ser preparada uma 
certificação de utilização desse tipo de produtos de acordo com a legislação em vigor, irá ser 
construído um depósito devidamente licenciado e serão efetuadas ações de formação dos 
trabalhadores nessa matéria, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

3.2. – Relatório de Atividades da CPCJ – Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi tomado conhecimento 
do Relatório de Atividades da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.------------------- 
 
 

3.3. – 1ª Revisão ao orçamento da despesa e da receita e ao Plano 
Plurianual de Investimento – 2018;------------------------------------------------------------------ 
 
Presente a 1ª Revisão ao orçamento da despesa e da receita e ao Plano Plurianual de 
Investimento – 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestão de saldo transitado do ano anterior – 440.000,00 €;------------------------------------------------
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Aplicação do saldo:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rubrica – viadutos, arruamentos e obras complementares – 220.000,00 € - dotação anual de 
1.920.000,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rubrica – aquisição e reparação de viaturas – 220.000,00 € - dotação anual de 620.000,00 €.---- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a 1ª Revisão ao 
orçamento da despesa e da receita e ao Plano Plurianual de Investimento – 2018, colocada à 
votação e aprovada por maioria com as abstenções da bancada da CDU.----------------------------- 

 
 

3.4. – Proposta de nova delimitação de ARU (Área de Reabilitação 
Urbana) do Centro Histórico II;------------------------------------------------------------------------- 
 
Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 307/09, de 23 de outubro, a Câmara 
Municipal de Beja, decidiu delimitar uma área de reabilitação urbana para a área sensível do 
núcleo central histórico da cidade de Beja.----------------------------------------------------------------------
Tratando-se de uma operação de reabilitação urbana sistemática foi elaborado o respetivo 
programa estratégico publicado pelo aviso 12453/2016 na 2ª Série do Diário da República nº 
195, de 11 de outubro.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Concluído o programa estratégico desta área, considerou-se de todo interesse dar coerência e 
continuidade a este trabalho, delimitando uma outra área de reabilitação urbana que 
completasse a inicial, até ao limite da área definida como Centro Histórico, definido enquanto 
área de intervenção do Plano de Urbanização do Núcleo Central Histórico da Cidade de Beja, a 
qual denominamos Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico II.--------------------------------
O limite a noroeste inclui um quarteirão que está fora do Centro Histórico, pois o critério de 
delimitação foi também incluir as vias pertencentes à rede viária principal e constituem uma 
circular fechada em torno do Centro Histórico, permitindo assegurar a mobilidade entre várias 
zonas da cidade e a ligação à rede local na zona histórica de modo mais condicionado. A 
garantia da qualidade desta circular é fundamental para a melhoria da acessibilidade a esta 
zona da cidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal aprovou a 
delimitação desta ARU publicada no Diário da Republica, 2ª Série nº 55, de 19 de março de 
2015 através do aviso nº 2955/2015.-----------------------------------------------------------------------------
De acordo com o regime jurídico da Reabilitação Urbana, tratando-se de uma operação de 
reabilitação urbana sistemática a Câmara Municipal deverá elaborar o respetivo programa 
estratégico de respetiva operação de reabilitação, no prazo de 3 anos sob pena de caducidade 
da ARU.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A referida operação de reabilitação urbana, encontra-se em fase de discussão pública, de 
acordo com o aviso nº 963/2018 publicado na 2ª série do Diário da República nº 14, de 19 de 
janeiro de 2018 e que termina em 02 de março de 2018.---------------------------------------------------
Face a estes prazos e uma vez que já não é possível submete-la a aprovação da Assembleia 
Municipal agendada para 26 de fevereiro e para não impedir que se possa, no período que 
decorrer até à próxima Assembleia Municipal, usufruir dos benefícios da existência de uma 
ARU em vigor, propõe-se que seja de novo aprovada esta delimitação nas condições exatas da 
proposta anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim a delimitação desta ARU é de novo aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta 
da Câmara Municipal, sem qualquer outra formalidade e instruída com os seguintes 
documentos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A memória descritiva e justificativa que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 
abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir;-----------------------------------------------------------
2. Planta com a delimitação da área abrangida;----------------------------------------------------------------
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3. O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) 
do artigo 14º.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vantagem da manutenção desta ARU em vigor é continuar a conferir, sem interregno até à 
aprovação da ORU, a possibilidade das ações de reabilitação dos prédios urbanos e das frações 
autónomas localizadas nesta área, desde que resulte a subida de dois graus no seu nível de 
conservação poderem beneficiar dos benefícios fiscais referidos no artigo 71 do estatuto dos 
benefícios fiscais, desde que as operações de beneficiação estejam concluídas até 
31/12/2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benefícios Fiscais: Com a delimitação da ARU os prédios e frações autónomas reabilitados nas 
condições referidas poderão beneficiar de:---------------------------------------------------------------------
IMI – isenção por um período de 5 anos o qual pode ser prorrogado por mais 5 anos;--------------
IMT – isenção na 1ª transmissão de imóvel reabilitado em ARU destinado exclusivamente a 
habitação própria permanente;------------------------------------------------------------------------------------
Com a aprovação da ORU e a respetiva definição de estratégia de reabilitação haverá 
possibilidade de acesso a outros benefícios fiscais nomeadamente no que se refere a IRS, à 
tributação das mais-valias e dos rendimentos prediais e ainda benefícios para Fundos de 
Investimento Imobiliário.--------------------------------------------------------------------------------------------
Apoios e incentivos: Para além destes benefícios fiscais diretamente relacionados com a 
delimitação da ARU, propõe-se que nesta área e até à aprovação da ORU continuem também 
isentas das taxas urbanísticas, todas as operações de reabilitação urbana nesta área 
nomeadamente taxas referentes a processos de licenciamento e comunicação prévia, 
ocupações de via publica resultantes da necessidade de executar obras e das Taxas de Reforço 
de Infraestruturas Urbanísticas.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta de nova 
delimitação de ARU (Área de Reabilitação Urbana) do Centro Histórico II, colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.5. – Proposta de delimitação de ARU (Área de Reabilitação Urbana) de 
Beringel;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Com o enquadramento dado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, que republicou o Decreto-
Lei nº 307/09, de 23 de outubro, a Câmara Municipal de Beja, entendeu encarregar os seus 
serviços técnicos de elaborar uma proposta de delimitação de uma Área de Reabilitação 
Urbana, para a área central do aglomerado urbano, em Beringel.----------------------------------------
Neste sentido, foi elaborada uma proposta para esta ARU.-------------------------------------------------
Com base nos procedimentos previstos na legislação então em vigor, para constituição de uma 
ARU e tratando-se de uma operação de reabilitação urbana sistemática tornava-se necessário 
elaborar um programa estratégico para essa área de reabilitação urbana que orientasse essa 
operação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os critérios para delimitação desta ARU foi a integração do Largo Dr. Carlos Moreira, 
englobando os quarteirões adjacentes em direção à Praça Miguel Bombarda representativa do 
núcleo mais antigo, pela sua unidade e estrutura formal, marcados pela presença de edifícios 
de arquitetura notável e com importância histórica para a vila, abrangendo uma área de 
3,87ha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido e de acordo com o artigo 13º propõe-se que a Câmara Municipal delibere no 
sentido de aprovar a proposta de delimitação desta nova área de reabilitação urbana assim 
como os objetivos gerais definidos para esta operação.-----------------------------------------------------
O novo regime jurídico já referido permite agora que a aprovação da delimitação da ARU tenha 
lugar em momento anterior à aprovação da respetiva Operação de Reabilitação Urbana, cuja 
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aprovação será efetuada através de instrumento próprio e que deverá decorrer no prazo de 3 
anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A aprovação da ARU é aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, sem qualquer outra formalidade e instruída com os seguintes documentos:-----------
1. A memória descritiva e justificativa que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 
abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir;-----------------------------------------------------------
2. Planta com a delimitação da área abrangida;----------------------------------------------------------------
3. O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) 
do artigo 14º.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vantagem da manutenção desta ARU em vigor é continuar a conferir, sem interregno até à 
aprovação da ORU, a possibilidade das ações de reabilitação dos prédios urbanos e das frações 
autónomas localizadas nesta área, desde que resulte a subida de dois graus no seu nível de 
conservação poderem beneficiar dos benefícios fiscais referidos no artigo 71 do estatuto dos 
benefícios fiscais, desde que as operações de beneficiação estejam concluídas até 
31/12/2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benefícios Fiscais: Com a delimitação da ARU os prédios e frações autónomas reabilitados nas 
condições referidas poderão beneficiar de:---------------------------------------------------------------------
IMI – isenção por um período de 5 anos o qual pode ser prorrogado por mais 5 anos;--------------
IMT – isenção na 1ª transmissão de imóvel reabilitado em ARU destinado exclusivamente a 
habitação própria permanente;------------------------------------------------------------------------------------
Com a posterior aprovação da ORU e a respetiva definição de estratégia de reabilitação haverá 
possibilidade de acesso a outros benefícios fiscais nomeadamente no que se refere a IRS, à 
tributação das mais-valias e dos rendimentos prediais e ainda benefícios para Fundos de 
Investimento Imobiliário.--------------------------------------------------------------------------------------------
Apoios e incentivos: Para além destes benefícios fiscais diretamente relacionados com a 
delimitação da ARU, propõe-se que nesta área e até à aprovação da ORU continuem também 
isentas das taxas urbanísticas, todas as operações de reabilitação urbana nesta área 
nomeadamente taxas referentes a processos de licenciamento e comunicação prévia, 
ocupações de via publica resultantes da necessidade de executar obras e das Taxas de Reforço 
de Infraestruturas Urbanísticas.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que evidentemente e sempre que se justifique estas 
Delimitações de Áreas de Reabilitação Urbana poderão ser aplicadas noutras freguesias mas 
têm que ter as justificações de acordo com a lei vigente, portanto é um trabalho que tem de 
ser preparado e devidamente justificado.----------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que o vereador já respondeu às questões que ia colocar, 
nomeadamente a aplicação de ARU’s a outros centros urbanos do concelho desde que reúnam 
os requisitos necessários.--------------------------------------------------------------------------------------------
Alertou ainda que debaixo do Largo Dr. Carlos Moreira, existe uma Villa Romana bastante 
importante, já aparecerem colunas e para além disso toda a necrópole associada à igreja, por 
isso terá que ser um trabalho muito bem articulado do ponto de vista da gestão e preservação 
dos vestígios patrimoniais, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Besugo, congratulou-se pela 
execução desta ARU em Beringel tendo em conta que foi um projeto que durante quatro anos 
constou sempre nos boletins municipais do anterior executivo, disse.---------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta de delimitação 
de ARU (Área de Reabilitação Urbana) de Beringel, colocada à votação e aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.6. – Pedidos de Interesse Público Municipal;----------------------------------------------- 
 
Presente o pedido de Interesse Público Municipal solicitado pela empresa Luso-Insular, 
Projetos e Investimentos, SA, relativamente à instalação da Central Fotovoltaica do Ulmo, o 
vereador Luís Miranda informou que a proposta que o executivo apresentou em reunião de 
câmara, aprovada por unanimidade, foi a de não conceder este estatuto de interesse 
municipal porque, por um lado teve parecer negativo de várias entidades e por outro lado, o 
tipo de solos e vocação desta zona do concelho é um importante polo de interesse turístico. 
Para além disto, do ponto de vista do executivo este projeto não contribuiria para a 
preservação da paisagem nem com o desenvolvimento sustentável, disse.---------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o pedido de Interesse 
Público Municipal solicitado pela empresa Luso-Insular, Projetos e Investimentos, SA, 
relativamente à instalação da Central Fotovoltaica do Ulmo, colocada à votação e reprovado 
por maioria com uma abstenção.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o pedido de Interesse Público Municipal solicitado pela empresa JFJ Agro, Ldª, 
relativamente ao projeto de construção de um estabelecimento industrial destinada a Adega e 
Lagar, o vereador Luís Miranda informou que este tipo de investimento enquadra-se dentro 
das perspetivas de desenvolvimento económico do Concelho e por isso estrategicamente é 
importante pelo que se propõe que o pedido seja deferido, disse.-------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o pedido de Interesse 
Público Municipal solicitado pela empresa JFJ Agro, Ldª, relativamente ao projeto de 
construção de um estabelecimento industrial destinada a Adega e Lagar, colocada à votação e 
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.7. – Ratificação de despachos relativos a sinalização de trânsito vertical 
e horizontal no Concelho de Beja;-------------------------------------------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a listagem dos 
despachos relativos a sinalização de trânsito vertical e horizontal no Concelho de Beja de todos 
os processos autorizados desde 2013, colocada à votação e ratificada por unanimidade.--------- 

 
 

3.8. – Proposta de aprovação de repartição de encargos;----------------------------- 

 
Por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08 de novembro de 2017, foi aprovado a 
abertura do procedimento de prestação de serviços de dinamização da atividade “Cante na 
Escola”, nos termos do nº 20, nº 1, alínea a) do CCP, no montante de 5.962,00 €, mais IVA, com 
o Senhor Paulo Ribeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------
Em virtude do prazo de execução da referida prestação de serviços ter o prazo de 8 meses, 
sugere-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------------------------------------------
2017 (novembro a dezembro) …………………………………………………………………………………….. 1.488,00 € 
2018 (janeiro a junho) ……………………………………………………………………………………………….. 4.464,00 € 
Total ………………………………………………………………………………………………………………………… 5.952,00 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a respetiva repartição 
de encargos colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
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Por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08 de novembro de 2017, foi aprovado a 
abertura do procedimento de prestação de serviços de dinamização da atividade “Cante na 
Escola”, nos termos do nº 20, nº 1, alínea a) do CCP, no montante de 6.784,00 €, mais IVA, com 
o Senhor Pedro Mestre.----------------------------------------------------------------------------------------------
Em virtude do prazo de execução da referida prestação de serviços ter o prazo de 8 meses, 
sugere-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------------------------------------------
2017 (novembro a dezembro) …………………………………………………………………………………….. 1.696,00 € 
2018 (janeiro a junho) ……………………………………………………………………………………………….. 5.088,00 € 
Total ………………………………………………………………………………………………………………………… 6.784,00 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a respetiva repartição 
de encargos colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

 
Por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08 de novembro de 2017, foi aprovado a 
abertura do procedimento de prestação de serviços de dinamização da atividade “Cante na 
Escola”, nos termos do nº 20, nº 1, alínea a) do CCP, no montante de 11.904,00 €, mais IVA, 
com o Senhor Paulo Colaço.----------------------------------------------------------------------------------------
Em virtude do prazo de execução da referida prestação de serviços ter o prazo de 8 meses, 
sugere-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------------------------------------------
2017 (novembro a dezembro) …………………………………………………………………………………….. 2.976,00 € 
2018 (janeiro a junho) ……………………………………………………………………………………………….. 8.928,00 € 
Total ……………………………………………………………………………………………………………………… 11.904,00 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a respetiva repartição 
de encargos colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

 
Por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08 de novembro de 2017, foi aprovado a 
abertura do procedimento de prestação de serviços de dinamização da atividade “Cante na 
Escola”, nos termos do nº 20, nº 1, alínea a) do CCP, no montante de 10.000,00 €, mais IVA, 
com o Senhor António Caixeiro.-----------------------------------------------------------------------------------
Em virtude do prazo de execução da referida prestação de serviços ter o prazo de 8 meses, 
sugere-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------------------------------------------
2017 (novembro a dezembro) …………………………………………………………………………………….. 2.500,00 € 
2018 (janeiro a junho) ……………………………………………………………………………………………….. 7.500,00 € 
Total ……………………………………………………………………………………………………………………… 10.000,00 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a respetiva repartição 
de encargos colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

 
Por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08 de novembro de 2017, foi aprovado a 
abertura do procedimento de prestação de serviços de dinamização da atividade “Cante na 
Escola”, nos termos do nº 20, nº 1, alínea a) do CCP, no montante de 10.000,00 €, mais IVA, 
com o Senhor José Diogo Bento.-----------------------------------------------------------------------------------
Em virtude do prazo de execução da referida prestação de serviços ter o prazo de 8 meses, 
sugere-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------------------------------------------
2017 (novembro a dezembro) …………………………………………………………………………………….. 2.500,00 € 
2018 (janeiro a junho) ……………………………………………………………………………………………….. 7.500,00 € 
Total ……………………………………………………………………………………………………………………… 10.000,00 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a respetiva repartição 
de encargos colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 
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3.9. – Proposta de atribuição do nome, Engenheiro Manuel Castro e 
Brito, ao Parque de Feiras e Exposições de Beja;-------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara, informou que esta foi uma proposta que a ACOS fez à Câmara 
Municipal tendo em conta a comemoração do 35º Aniversário da OviBeja. Foi decidido 
submeter a reunião de câmara e foi aprovada por unanimidade passando o Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, a ser denominado Parque de Feiras e Exposições de Beja, Engenheiro 
Manuel de Castro e Brito.--------------------------------------------------------------------------------------------
Este tipo de iniciativa, embora não conste, expressamente, do Regulamento de Toponímia do 
Município de Beja, cujo objeto são os espaços públicos, referentes a vias municipais, sempre se 
poderá encarar a presente situação concreta, numa perspetiva analógica, aplicando-se o dito 
regulamento e a lei atual, que confere esta competência exclusivamente à Câmara Municipal, 
como órgão executivo (artigo 33º, nº 1, al. ss), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: “Estabelecer a 

denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta 

de freguesia;”), não sendo obrigatória decisão da Assembleia Municipal.-------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que é evidente que o Engº Castro e Brito ideologicamente 
estaria nos antípodas das convicções dos elementos da CDU. Contudo, também é evidente o 
papel incontornável que teve no Parque de Feiras e Exposições, na organização da OviBeja e 
do que isso significou em termos de projeção nacional e internacional da cidade. Por isto e 
considerando de toda a justiça que o seu nome fosse atribuído ao Parque de Feiras e 
Exposições, irão votar favoravelmente, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
Colocada à votação foi a proposta de atribuição do nome, Engenheiro Manuel Castro e Brito, 
ao Parque de Feiras e Exposições de Beja, aprovada por unanimidade.-------------------------------- 

 
 

3.10. – Indicação de representante da Assembleia Municipal para a 
Comissão Alargada da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal propôs para a CPCJ – Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens a cidadã e eleita Gina Alice Esteves Quental Mateus.-------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) quis esclarecer que o Regulamento da Comissão estipula que o 
representante é um cidadão com mais de 18 anos, ou seja, não é necessário que seja um eleito 
de uma força política. No entanto, a opção tomada anteriormente foi redistribuir 
representativamente de acordo com as forças políticas que compõem a Assembleia Municipal 
e haver um representante de cada uma destas, medida que considera lógica, pelo que nesse 
sentido irão votar favoravelmente a proposta, disse.-------------------------------------------------------- 
 
A proposta apresentada mereceu consenso de todos os presentes e foi aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.11. – Proposta de calendarização de atividades preparatória do 
orçamento participativo apresentada pelo BE e pelo MPSMCT;-------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O artigo 2º da Constituição da República Portuguesa aponta, como desígnio do Estado de 
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Direito Democrático, o aprofundamento da democracia participativa como forma de 
aproximar os cidadãos do sistema político constitucional;--------------------------------------------------
É necessário consolidar dinâmicas de desenvolvimento de uma cultura cívica, de práticas 
associativas e de construção de espaços de participação e decisão política;---------------------------
A participação na gestão pública pode trazer contributos para uma maior eficácia da gestão 
dos recursos, uma maior transparência e articulação territorial, uma maior capacidade de 
fiscalização, uma maior visibilidade e proximidade do ato governativo, um enriquecimento do 
processo de decisão, o desenvolvimento da cidadania para a “causa” pública, um maior 
conhecimento da realidade dos cidadãos e um maior ajustamento do investimento público às 
suas necessidades;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja ganhará com a dinamização, nos anos de 2018 e 2019, de 
experiências baseadas na democracia participativa com o objetivo de diminuir as 
possibilidades de erros ou omissões, aumentar o grau de compromisso entre eleitos e a 
população, permitir um processo regular de informação e prestação de contas diretamente às 
pessoas e melhorar a informação que os serviços municipais dispõem sobre cada localidade;---
No seguimento destas iniciativas, a gestão aberta e o reforço da cidadania, que das mesmas 
vierem a resultar, terão todas as condições para constituírem uma das grandes opções 
estratégicas do programa do atual ciclo eleitoral de 2017/2021;--------------------------------
Mediante o exposto, sugerem a seguinte metodologia e calendarização:------------------------------
1 ‒ Criar um Grupo de trabalho que, até final de abril/maio de 2018, apresente uma proposta 
definidora de uma estratégia para atingir, de uma forma progressiva, uma prática real de 
Orçamento Participativo Deliberativo (e não meramente consultivo) no concelho de Beja, a ter 
efeito na preparação e elaboração do Orçamento para 2020;---------------------------------------------
2 – Essa proposta deverá ser discutida e votada na reunião de junho da Assembleia Municipal.-
3 ‒ Dar início ao processo de participação cidadã, no qual sejam auscultados os munícipes e as 
diversas entidades com presença no concelho e construídas propostas a incluir nas Grandes 
Opções do Plano (GOP) Plurianual de Investimentos e do Orçamento para 2020, através das 
seguintes formas e meios:-------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 ‒ Através da internet e ou por correio, solicitação de resposta a um questionário no qual o 
munícipe será convidado a pronunciar-se sobre o que considera prioritário, podendo, 
igualmente, propor outras opções que considere de maior importância;-------------------------------
3.2 ‒ Realizar, entre junho e novembro, sessões devidamente promovidas e divulgadas, para 
informação e consulta, distribuídas da seguinte forma:------------------------------------------------------
3.2.1 ‒ Sessões públicas com organizações da sociedade civil, representativas da atividade 
económica, social, cultural e desportiva, que atuem em Beja;---------------------------------------------
3.2.2 ‒ Solicitação, a todas as Juntas de Freguesia, de pareceres em relação às matérias em 
análise;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.3 ‒ Sessões públicas com a população, em todas as Juntas de Freguesia e localidades do 
concelho;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 ‒ Na reunião de novembro da Assembleia Municipal será apresentada e posta à votação a 
proposta final de Regulamento do Orçamento Participativo, para posterior divulgação.-----------
5 – Nessa mesma reunião deverá ser apresentada e votada quer a proposta de Calendarização 
definitiva dos procedimentos conducentes à elaboração do Orçamento Participativo, quer a 
Verba a destinar ao Orçamento Participativo em 2020.-----------------------------------------------------
6 – Da calendarização antes referida deverá constar:--------------------------------------------------------
6.1 – Prazo para a apresentação de Propostas (dezembro de 2018 a março 2019);----------------------
6.2 – Data final da aceitação de propostas (31.03.2019);-----------------------------------------------------
6.3 – Prazo de discussão das propostas aceites (até à realização da reunião de abril da Assembleia 

Municipal, em que serão anunciadas as propostas aceites para discussão);-----------------------------------
6.4 – Datas da votação (presencial ou pela internet) das propostas pelos munícipes; as propostas 
mais votadas irão o Orçamento Municipal e as GOP para 2020 (até à realização da reunião de 

Junho da Assembleia Municipal, em que serão anunciadas as propostas vencedoras);---------------------
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7 – Entre junho e novembro serão discutidas as propostas das GOP e Orçamento para 2020, 
que naturalmente incluirão as antes referidas propostas aprovadas.------------------------------------
8 – Na reunião de novembro da Assembleia Municipal serão discutidas e votadas as propostas 
finais das GOP e Orçamento para 2020.--------------------------------------------------------------------------
Em forma de síntese prospetiva, deverá ser elaborado um relatório conclusivo de todo o 
processo de discussão, com divulgação na internet e a entregar a esta Assembleia Municipal, 
às Assembleias de Freguesia e às Direções dos Órgãos ou Instituições participantes. Deverá, 
ainda, ser produzido um folheto explicativo para profusa distribuição aos munícipes.-------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) julga de elevada importância uma tomada de decisão sobre este 
tema dado que a proposta de implementação de Orçamento Participativo no Concelho de Beja 
é não apenas uma proposta eleitoral dos candidatos do Bloco de Esquerda mas também do 
Partido Socialista.------------------------------------------------------------------------------------------------------
A implementação desta modalidade de orçamento traduz-se num incremento da participação 
de todos e todas as munícipes na vida do seu Concelho impulsionando assim formas e 
democracia participativa e consequentemente um aprofundamento da própria democracia.----
A elaboração de projetos a apresentar individualmente ou através de associações ou outras 
organizações e o debate que se seguirá, trará necessariamente um maior conhecimento de 
todos e todas relativamente aos problemas e às situações vivenciadas por diferentes pessoas 
ou entidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As diferentes propostas evidenciarão uma diversidade de leituras das referidas situações de 
partida e das propostas apresentadas que enriquecerá o nosso conhecimento sobre o 
Concelho e as suas potencialidades.------------------------------------------------------------------------------
Acresce ainda, para que se possa chegar a integrar as propostas no Orçamento de 2020, será 
necessário fazer todo um caminho de implementação, desde a divulgação do projeto, 
passando pela elaboração e debate das propostas até à seleção final, que terá que ser iniciado 
o mais breve possível e por isso aqui apresenta esta proposta de calendarização das atividades, 
que deverão igualmente já estar previstas no Orçamento para 2019, disse.--------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu ser de facto difícil, estando inseridos numa coligação e num 
partido que faz reflexões profundas, quer sobre o ser humano, quer sobre a sociedade e a 
forma como se materializa na prática, conseguir fazer a que as pessoas entendam essas 
mesmas reflexões levando às vezes a alguns mal entendidos relativamente a analogismos 
entre aquilo que é a política do PCP/PEV – CDU em comparação com determinados rimes 
políticos dos quais existe uma clara diferenciação, daí terem sempre o cuidado de justificar e 
fundamentar as suas posições.------------------------------------------------------------------------------------- 
O Orçamento Participativo é no fundo uma importação de um conceito que não corresponde à 
realidade de Portugal e do Poder Local. Um conceito destinado ao envolvimento da população 
que assenta em metodologias burocráticas que levam a uma participação não direta mas 
intermediada e que por vezes não é tão participativo quanto possa parecer, dele beneficiam 
principalmente camadas da população que estão mais informadas e com cerca de 29.000 
eleitores tem dúvidas que se consiga ter uma participação tão efetiva e abrangente. Conduz 
também à desresponsabilização dos podere públicos transferindo a decisão para a população 
onerando as mesmas com essa responsabilidade muitas vezes por opções políticas já tomadas. 
Em rigor, no entender da CDU, deve ser objeto de participação não os orçamentos mas sim os 
planos. Há condições que são necessárias para que existe uma efetiva participação, desde logo 
a informação, a proximidade, a acessibilidade e a prestação de contas porque muitas vezes o 
que se vê é o convencer os outros daquilo que já está decidido e portanto a participação e 
intervenção popular constitui uma condição básica para a condução e exercício de uma política 
verdadeiramente democrática.-------------------------------------------------------------------------------------
A participação é desde logo um dever democrático de quem exerce o poder, uma obrigação 
desse mesmo poder, uma condição de acerto das decisões de aferimento das aspirações e da 
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identificação dos principais interesses e necessidades da população. A democracia 
participativa que defendem e procuram concretizar distingue-se pelos seus objetivos, a 
participação de avisar reduzir o campo e combater a demagogia e não reforçar e alargá-la, ser 
fator de reforço da consciência política e social das populações, dos seus direitos perante o 
poder, elemento essencial de formação da ideia de que todos e cada um têm uma palavra a 
dizer, de que a democracia vai além da sua expressão representativa mas que se deve 
distinguir pelo seu conteúdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Uma participação efetiva é não apenas formal, não para convencer os outros daquilo que 
decidimos, mas para procurar incorporar nas decisões, a tomar contribuições e opiniões 
recolhidas, uma participação que não pode levar a quem prescinda ou aliene o controlo de 
execução do que foi decidido no quadro dos princípios e objetivos programáticos.-----------------
Uma participação direta e não apenas intermediada por estruturas ou representações 
indiretas, ela deve ser feita com reuniões descentralizadas e com várias formas de chegar mais 
perto da população.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma participação acessível, simplificada, apresentando de forma compreensível um Plano 
Diretor Municipal, um Plano de Pormenor, um Plano de Urbanização, um Plano de Atividades. 
Uma participação dirigida e orientada para promover a participação dos que em primeiro lugar 
se sentem excluídos e não condicionada por determinada ou apenas pelos que têm mais 
informação, mais conhecimentos, mais poder reivindicativo.----------------------------------------------
A propósito do Orçamento participativo a defesa de uma gestão genuína e verdadeiramente 
participada e democrática exige não contribuir para dar crédito a projetos e gestões que sobre 
o emblema do Orçamento Participativo procuram a credibilização democrática que as suas 
orientações e opções desautorizam e negam, disse.---------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) referiu que o Grupo do PS está de acordo com o Orçamento 
Participativo, existem bons exemplos, caso do Município de Odemira, a nível governamental já 
existe o Orçamento Participativo Jovem, outro mais alargado e também o Orçamento 
Participativo nas Escolas e portanto podemos não chegar a todas as pessoas mas 
provavelmente de outra forma também não chegariam.----------------------------------------------------
Depois a verba destinada para os Orçamentos Participativos é mínima, mas pode fazer a 
diferença para quem tem projetos para apresentar porque a ideia é também passar a 
responsabilidade das pessoas para o dinheiro que é orçamentado anualmente.---------------------
Concordam com o Orçamento Participativo e haverá condições para o debater já em 2020. 
Esta proposta apresentada poderá ser um pouco burocrática mas constitua-se o Grupo de 
Trabalho e depois ver-se-á as etapas a percorrer de uma forma a aligeirar a questão, disse.------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que já vários falaram sobre o Orçamento Participativo 
no passado e este não foi conseguido em Beja, portanto vamos ver se na segunda parte do 
mandato será exequível.---------------------------------------------------------------------------------------------
Esta proposta foi apresentada pelo Bloco de Esquerda e não pelo executivo municipal e diga-se 
que é uma proposta metodológica de trabalho na qual, grosso modo, se revêm e daí que nada 
tenham a apontar.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Orçamento Participativo destina uma verba quase simbólica e não querendo defini-la se for 
1% do orçamento estão a falar na melhor das hipóteses de 350.000,00 € no início. Terá 
também de ser elaborado um regulamento equilibrado para o investimento não calhe sempre 
nos mesmos locais.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lembrou que já existem Orçamentos Participativos que funcionam muitíssimo bem, onde já 
estão no segundo nível, o nível da freguesia, mas por enquanto não se quer ir já tão longe.------
Tem a certeza que o PCP tem reflexões profundas sobre a sociedade e sobre as várias formas 
de a orientar, mas o BE, o PS, o PSD e o CDS também terão e isso não é um exclusivo do Partido 
Comunista Português, o Bloco propôs este ponto na ordem de trabalhos, a Senhora Presidente 
da Assembleia Municipal entendeu aceitar mas este é apenas um documento orientador que 
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os eleitos superiormente votarão e naturalmente que não é por haver Orçamento Participativo 
que a Câmara Municipal de Beja lava as mãos como Pilatos e deixa tudo entregue às votações 
deste, nem pouco mais ou menos, é só uma forma de tentar envolver os cidadãos um pouco 
mais em cada instante na vida do respetivo município, disse.---------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) solicitou o uso da palavra para partilhar uma reflexão sobre 
esta matéria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crê que as forças políticas aqui representadas partilham preocupações muito semelhantes, ou 
seja, o envolvimento do cidadão o mais possível na coisa pública e aqui há uma questão que 
lhe parece extremamente importante. Se nós acentuarmos a participação das pessoas 
individual ou coletivamente num orçamento e lhe damos a possibilidade de se pronunciarem 
sobre uma determinada verba o que acontece é haver uma centralidade naquela faixa do 
orçamento que terá duas consequências, primeiro é que reforça mais uma vez o 
individualismo ao privilegiar um determinado tipo de domínio e área e segundo, por essa via, 
há um alheamento maior das questões globais de discussão das políticas autárquicas ou 
governamentais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, e estando num plano e espaço de intervenção de grande proximidade com os eleitores, 
considera que talvez valha a pena refletir-se no sentido que o reforço dessa democracia parta 
para âmbitos muito globais, nomeadamente partilhar com os munícipes as Grandes Opções do 
Plano e da política municipal e aí sobre o ponto de vista pedagógico e de eficácia sobre aquilo 
que se pretende é mais consentâneo com os objetivos. Há quem diga que isso é um discurso 
vazio porque as pessoas perdem-se, mas atenção, teve o cuidado de referir que se está a falar 
de uma escala de intervenção e de abordagem da coisa pública que diz muito às pessoas e 
portanto sentem uma relação de proximidade ao quererem discutir a cidade e o concelho e 
não questões a nível nacional ou global, daí deixar aqui estes elementos de reflexão em que 
provavelmente valha a pena atacar neste âmbito da coisa pública e não através de um 
instrumento mais operativo e centrado naquilo que são as disponibilidades financeiras 
existentes, ano a ano, para esta ou aquela atividade.--------------------------------------------------------
Não sabe se foi suficientemente claro mas não podia deixar de manifestar esta posição que é 
simultaneamente uma preocupação política, técnica e de cidadania de qual a melhor forma de 
se envolver os cidadãos no que se refere às grandes questões que estão em cima da mesa, 
disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) referiu que já participou no Orçamento Participativo que o ano 
passado ocorreu sobre a forma de concurso de propostas para o nacional e parece-lhe que 
houve vantagens nisso. Como se pode constatar ninguém aqui tem 18 anos, têm todos um 
pouco mais e se calhar é uma boa forma de trazer os jovens até nós. Não discorda daquilo que 
o eleito Miguel Quaresma disse, ou seja, de haver um enquadramento financeiro, técnico e 
político das Grandes Opções do Plano, agora se for para as pessoas optarem pelas opções que 
a Câmara Municipal já optou, não se acrescenta grande coisa mas se as pessoas se revirem 
naquilo que pode vir a ser feito talvez seja proveitoso.------------------------------------------------------
Considera que terá de haver uma renovação em termos políticos porque somos um concelho 
envelhecido e não vai ser com festas e festarolas que se irá atrair os jovens a defender os seus 
direitos e obrigações, ou é sobre a sua responsabilização versus o seu interesse ou então 
continua tudo na mesma, portanto é uma boa altura para pensar neste assunto ainda que os 
valores sejam mínimos, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que o Grupo da CDU considera que este assunto parece 
polémico porque pode ter múltiplas leituras e por vezes uma coisa que pode parecer como 
boa pode produzir exatamente o seu efeito contrário, isto é, já vários eleitos aqui intervieram 
para dizer que os valores são mínimos e que não inviabiliza nada, assim deixou a seguinte 
questão: não será que esses valores poderão produzir exatamente o efeito oposto daquilo que 
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se pretende que fosse efetivamente um Orçamento Participativo? Ou seja, as pessoas ao 
terem esta pequena “fatia” não se vão sentir desmobilizadas de uma participação alargada e 
efetiva que é realmente o que se pretende? Pensa que sim e que este modelo de Orçamento 
Participativo, conceito importado do Brasil e que hoje em dia já se assimila a uma 
percentagem do orçamento mas pode não ser necessariamente assim, o conceito pode estar 
correto mas não nestes moldes. Será que assim não se está a fazer com que as pessoas não 
“chateiem” mais o executivo, não reivindiquem os seus direitos, não defendam mais os seus 
projetos etc.. São estas questões que marcam a discordância da CDU nesta matéria com este 
modelo, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) referiu que a ideia é as pessoas iniciarem um processo de maior 
participação e de início será uma aprendizagem que todos estão a fazer, eleitos e pessoas que 
queiram participar e portanto é um caminho que considera importante que seja feito e que 
comece de uma forma mais simples com a constituição deste grupo de trabalho e a 
calendarização apresentada é uma proposta que poderá ser melhorada e debatida, disse.------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção foi a proposta de calendarização de atividades 
preparatória do orçamento participativo apresentada pelo Bloco de Esquerda e pelo 
Movimento Por São Matias Com Todos colocada à votação e aprovada por maioria com os 
votos contra da bancada da CDU.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

4. – Aprovação da ata em minuta;-------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
sessão, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, 
deu por encerrada a sessão eram vinte e uma horas e trinta minutos, da qual se lavrou a 
presente ata nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que vai ser 
assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da Mesa.-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
A Mesa, 

 
 
 

Aprovada por maioria com 4 abstenções em 

Assembleia Municipal realizada em 23 de abril 

de 2018. 


